KANSERL‹ ÇOCUKLARDA A⁄RI
Alp ÖZKAN*

A¤r›,vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik
bir nedene ba¤l› olan veya olmayan, kiflinin geçmiflteki deneyimleri ile ilgili sensoryal, emosyonel, hofl olmayan bir
duyudur . Miser ve arkadafllar› kanserli çocuklarda tan›da
ve tan› an›ndan ortalama 74 gün öncesine uzanan a¤r› yak›nmas› oran›n› % 62 olarak vermektedirler. Yenido¤anlar bile a¤r›y› hissedebilecek anatomik ve nörokimyasal
yap›ya sahiptirler.Çocuklar nerelerinin a¤r›d›¤›n› söylemekten acizdirler düflüncesi yanl›flt›r.Üç yafl›ndaki çocuklar bile yüz skalas› kullanarak nerelerinin a¤r›d›¤›n› iflaret
edebilirler veya a¤r›lar›n› gösteren resim çizebilirler. Tekrarlayan ve uzayan a¤r›ya maruz kalan çocuklarda artm›fl
a¤r› persepsiyonu ve anksiyetesi oluflur.Tedavi edilmeyen
a¤r› hastan›n günlük aktivitesi, duygusal yaflam›, motivasyonu, aile ve yak›nlar› ile etkileflimi ve genel yaflam kalitesi üzerine büyük etki yapmaktad›r.Hasta ve yak›nlar› için
a¤r›, ölümün kendisinden bile daha büyük bir korku kayna¤›d›r. Etkin bir tedavi için neden ortaya konmal›,a¤r› oluflmadan korunma önlemleri al›nmal›, a¤r› haf›zas› oluflmas› engellenmeli, çevre ile iliflkiler normal olarak sürdürülmelidir. A¤r› s›n›flamas› Tablo1 de görülmektedir.

-Eklem infiltrasyonu
-Pelvis kemiklerinde lezyon
Bafla¤r›s›na intrakranyal tümörler, kafa taban› tümörleri ve
leptomeningeal metastaz neden olur. Çocukluk ça¤›nda di¤er önemli bir a¤r› ve kayg› nedeni de t›bbi giriflimler ba¤l›
(kemik ili¤i, lomber ponksiyon, torasentez, parasentez) nedenlerdir. Çocukta a¤r› durumu saptand›ktan sonra de¤erlendirilmesi ve derecelendirilmesi yap›l›r.
A¤r› ölçüm araçlar› 3 ana grupta toplan›r:
• A¤r› skalalar›
• Vücut Haritalar›
• A¤r› sorgu formlar›
A¤r› skalas›na bir örnek flekil 1 ‘de görülmektedir.

Tablo 1. A¤r› S›n›flamas›
Zamana göre
Akut
Kronik

Klini¤e göre
Somatik
Viseral
Sempatik

Mekanizmalara göre
Nosiseptif
Nöropatik
Deaferantasyon
Reaktif
Psikosomatik

Kanserde a¤r› nedenleri: Tümöre ba¤l› nedenler (%70), tedaviye ba¤l› nedenler (%20) ve di¤er nedenler (%5) olmak
üzere 3 ana grupta toplanabilir.
Kanser türü - a¤r› s›kl›¤› iliflkisinde;Kemik, bafl-boyun tümörlerinde > %80, Lenfoma, lösemi grubunda < %20
den az olarak görülmektedir.
Kemik a¤r›s› en fliddetli a¤r›n›n duyumsand›¤› durumlard›r, iki ana grupta s›n›flayabiliriz.
1- Diffüz kemik a¤r›s›
- Çoklu kemik metastaz›
- Kemik ili¤i infiltrasyonu
2- Fokal kemik a¤r›s›
-Uzun kemikler
-Kaburga
*

fiekil1. En yayg›n olarak kullan›lan bir a¤r› skalas› örne¤i.
Vücut haritalar›, a¤r›n›n yerini fliddetini (renklerle) ve süresini belirleyebilir.

Tedavi
Tedavinin amac›, a¤r›s›z uyku süresini uzatmak, dinlenme
halinde a¤r› hissetirmemek, hareketle a¤r›y› azaltmak ya
da kesmektir.Tedavi hedefleri ise afla¤›daki noktalar› kapsamal›d›r.
• Etkin bir tedavi için neden ortaya konmal›
• A¤r› oluflmadan korunma önlemleri al›nmal›
• A¤r› haf›zas› oluflmas› engellenmeli
• Çevre ile iliflkiler normal olarak sürdürülmelidir.
Baflar›l› bir a¤r› tedavisi için: Özgün ve iyi tan›d›¤›n›z bir
ilaçla bafllay›n,uygulama yolunu hastan›n gereksinimine
göre ayarlay›n,ilk doz titrasyonundan sonra düzenli uygulama önerin,ilaç kombinasyonu önererek analjezik etkiyi
art›r›n,sedasyonu artt›ran analjezik kombinasyonlar›ndan
kaç›n›n, yan etkileri bilin ve koruyucu tedavi önerin, tolerans geliflimini izleyin ve alternatif tedaviye geçin, akut çekilme ve doz afl›m›ndan kaç›n›n.

‹Ü Cerrahpafla T›p Fakültesi, Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Bilim Dal›, ‹stanbul
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Dünya sa¤l›k örgütü kanserli hastalarda analjezik kullan›m›nda üç basamaktan oluflan bir analjezik merdiveni önermektedir (fiekil 2)

fiekil 2. Dünya sa¤l›k örgütünün basamak tedavisi.
Bu merdivenin birinci basama¤›nda parasetamol ve nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, ikinci basama¤›nda kodein ve tramadol gibi zay›f opioidler ve üçüncü basama¤›nda ise morfin gibi kuvvetli opioidler yer almaktad›r.
Birinci basamakta kullanabilece¤imiz ilaçlar ve önerilen
dozlar Tablo 2 de verilmifltir.
‹laç
Parasetamol
Diklofenak
‹buprofen
‹ndometasin
Ketoprofen
Naproksen
Piroksikam
Ketoralak

Doz (mg/kg/doz)
po
10-20
1-2
10
1
2.5
7
0.4
0.5

8mg/kg’d›r. Her ilki ilaçta solunum depresyonu , a¤›zda
kuruluk ve kab›zl›k yapabilir.
Üçüncü basamakta opioid grubu ilaçlar kullan›l›r, dünya
sa¤l›k örgütünün önerdi¤i üçüncü basamak ilaçlar ve dozlar› tablo 3 de verilmifltir.
Üçüncü basama¤a son dönmelerde sunulan transdermal
fentanil hasta aç›s›ndan kullan›m› kolay, di¤er güçlü opiodlere göre yan etki profili daha az olarak (kab›zl›k, sersemlik, kusma) klinik kullan›ma girmifltir. Gö¤üsün ön taraf›na, s›rta veya kol üst bölüme yap›flt›r›lan ilaç sistemi
genellikle 72 saatte bir de¤ifltirilir. Saatte 25, 50, 75 ve
100 mgr ilaç sal›n›m› yapan sistemler için hastan›n kulland›¤› di¤er analjezik dozuna göre bir ayarlama yap›lmal›d›r. Hastada dehidratasyon, atefl, hepatik ve renal yetmezlik varsa dikkatle kullan›lmal›d›r.Opioidlere geçiflte dikkat
edilecek noktalar:
– Hastan›n a¤r›s›na göre seçim
– Tek opioidle bafllamak
– Önceki ilaca göre günlük doz tayini
– Opioid tolerans› derecesi
– Hastan›n genel durumu
– Yan etkiler: tedavi bafllang›c›nda bulant›-kusma ve konstipasyon gibi yan etkilere karfl› medikal tedavi verilmelidir.
Opioid ilaç tedavisindeki en büyük problem, yetersiz doz
uygulanmas›d›r. S›k karfl›lafl›lan tümörlerin birço¤unun tedaviye dirençli olu¤u gerçe¤ini göz önüne ald›¤›m›zda , a¤r›n›n tedavi edilmesi sonradan düflünülecek veya sadece

Günlük doz say›s›
4-6
3-4
3-4
3
2
2
1
2-4

Günlük maksimum doz
mg/kg/gün
60-80
40
3
5
15
maksimum doz: 60 mg

Tablo2. Basamak 1 de kullan›lan ilaçlar ve dozlar›.
Non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar böbrek kan ak›m›n›
ve glomerüler filtrasyon h›z›n› düflürürler, karaci¤er enzimlerinde yükselmeye ve gastrik irritasyona neden olabilirler. Ayr›ca trombosit fonksiyonlar› üzerine de olumsuz
etkileri vard›r. Hafif ve orta fliddette a¤r›lar ve özellikle
kemik metastazlar›nda çok etkilidirler.Opioidlerle birlikte
kullan›labilirler.Tolerans, fiziksel ve psikolojik ba¤›ml›l›k
yaratmazlar.Hasta ve yak›nlar› taraf›ndan kullan›labilen
genellikle ucuz ilaçlard›r.Mide koruyucu ilaçlarla desteklenmelidirler.
‹kinci basamak tedavisinde kodein ve tramadol kullan›l›r.
Kodein çocuklarda 0.5-1 mg/kg/doz 4-6 saatte bir uygulan›r. Oral uygulama önerilir. Tramadol 1-2 mg/kg dozunda
oral yolla, 4-6 saatte bir uygulan›r. Günlük maksimum doz

terminal dönemde yer alacak bir konu de¤il önceli¤i olan
bir yaklafl›md›r.Çünkü a¤r›, hareketlili¤i k›s›tlayarak
tromboembolik komplikasyonlara yol açar, öksürmeyi zorlaflt›rarak bronkopnömoni riskini art›r›r, hastan›n moralinin bozulmas›na neden olur, immun sistemini güçsüz k›larak kemoterapiye olan tolerans› azalt›r, dolay›s›yla sa¤kal›m olumsuz yönde etkilenir.
Opioidlerin kullan›m›nda hasta kontrollü analjezi ve intratekal/epidural anlajezi yöntemleri de mevcuttur. Hastan›n kooperasyonuna göre anestezi uzman›n›n önerileri do¤rultusunda çocuklarda da kullan›labilirler. A¤r› tedavisinde adjuvan ilaçlar› da kullan›yoruz. Bunlar primer olarak
analjezik de¤ildirler. Analjeziklerin etkilerini artt›rmak
amac›yla onlarla birlikte, yada baz› a¤r› sendromlar›nda

KL‹N‹K GEL‹fi‹M

‹laç
Morfin
Meperidin
Metadon
Fentanil
Hidromorfon

Doz
0.1 mg/kg (po, IV,IM)
1-3 mg/kg (po)
1 mg/kg (IM)
0.1 mg/kg (po)
0.1 mg/kg (IM,IV,SC)
0.5-2 µg/kg/saat (IV)
12.5-25 µg/saat transdermal
0.05 mg/kg (IV,IM,SC)
0.05-0.1 mg/kg (po)
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Günlük Doz
6-8
6-8
6-8
2-6
6-8
Devaml› infüzyon
72 saatte bir
6
6

Tablo 3. Basamak 3 de kullan›lan ilaçlar ve dozlar›.
tek bafllar›na analjezik olarak kullan›lan ilaçlard›r.Destek
analjezik etkileri vard›r. Analjezik etkiyi artt›r›r veya a¤r›ya efllik eden baflka durumlar› düzelterek a¤r› kontrolünde dolayl› rol al›rlar.A¤r› d›fl›ndaki sempomlar›n tedavisinde ve analjezik ilac›n yan etkilerini engellemek için gereklidirler.Bu grupta antidepresanlar, antikonvülzanlar, nöroleptikler, sedatifler, hipnotikler, anksiyolitikler, psikostimulanlar, ketamin, baklofen, bifosfonatlar, Stronsiyum89, neostigmin yer al›r

Sonuç olarak:
• Kanser a¤r›s›nda analjezikler etkin bir çözümdür.
• Her hasta için ayr› de¤erlendirilme ve çözüm olanaklar› aranmal›d›r
• A¤r› mekanizmas› do¤ru de¤erlendirilmelidir.
• Opioidlerin özellikleri tam bilinmelidir.
• Dünya sa¤l›k örgütü (WHO) ilkeleri uygulanmal›d›r.
Analjezik kullan›m afla¤›da belirtti¤imiz ana ilkelerini de
unutmamal›y›z.

Analjezik kullan›m ilkeleri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Özgün ve iyi tan›d›¤›n›z bir ilaçla bafllay›n
Verilifl yolu, doz ve düzeni her hasta için ayr› de¤erlendirin
A¤r› bafllad›¤›nda de¤il düzenli aral›klarla verilmeli
‹laç kombinasyonu kullan›n
Sedasyonu artt›ran kombinasyonlardan kaç›n›n
Yan etkileri iyi bilin ve koruyucu önlem al›n
Tolerans geliflimini izleyin ve alternatif tedaviye geçin
Analjezik adjuvanlardan yararlan›n
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